Artwork aanleverspecificaties
1. Aanleveren Artwork
§

Gelieve artwork aan te leveren als een drukklare high resolution PDF:
o PDF versie 1.5 of hoger (standaard waarden illustrator)
o Altijd inclusief de laatste goedgekeurde versie van het door ons aangeleverde stansmes in een aparte
laag;
o Bestanden aan te leveren via WeTransfer of E-mail;
o De high resolution PDF wordt na goedkeuring via Webcenter 60 maanden in ons archief bewaard.
è

Alleen na overleg over de uit te voeren werkzaamheden kan artwork ook als Open Bestand worden
aangeleverd:
o Artpro versie 16 rev 0 of hoger of Adobe Illustrator versie CC of hoger (bestand opslaan als PDF
compatible);
o Altijd inclusief de laatste goedgekeurde versie van het door ons aangeleverde stansmes in een aparte
laag;
o Bestanden aan te leveren via WeTransfer of E-mail;
o Open bestanden worden niet bewaard na verwerking.

2. Creëren van een high resolution PDF
§

§

§
§

Stansmestekening
o Uitgangspunt voor het vervaardigen van artwork is de meest recente versie van de door Acket
aangeleverde stansmestekening. Deze stanstekening is maatgevend en mag niet worden aangepast;
o De gebruikte stansmestekening dient in een aparte kleur te worden aangeleverd, die niet in de opmaak
gebruikt wordt;
o De stansmestekening dient altijd op ‘overdrukken’ te staan.
Resolutie en kleuren
o De resolutie dient minimaal 300 dpi te bedragen voor afbeeldingen en minimaal 600 dpi voor illustraties
en lijnwerk. Deze resoluties gelden voor het formaat dat in de opmaak is gebruikt;
o Er kunnen géén RGB afbeeldingen of LAB kleuren worden gebruikt. Deze zullen altijd moeten worden
omgezet naar CMYK, wat kan leiden tot kleurverschillen. Om die reden adviseren wij u dit zelf te doen.
Indien er toch sprake is van aangeleverde RGB of LAB afbeeldingen, dan zullen deze automatisch
worden omgezet naar CMYK met het kleurprofiel ISO Coated v2 (ECI). Het resultaat als gevolg van het
omzetten blijft op risico van de aanleverende partij.
o Alle niet gebruikte kleuren/ stalen dienen te zijn verwijderd.
THT varianten
o Bij meerdere THT varianten worden er extra kosten in rekening gebracht worden voor het maken van een
extra lakrubber(s).
Lettertypes/ Afbeeldingen
o Alle gebruikte lettertypes moeten zijn meegeleverd met het artwork of de teksten moeten zijn omgezet in
lettercontouren (geldt alleen bij open bestanden);
o Alle gebruikte afbeeldingen moeten zijn meegeleverd met het artwork.

3. Afstemming Drukresultaat
§

§
§

Een kleurechte Epson-proef met een voorspelbaar CMYK drukresultaat voor onze drukpersen is tegen een
onkostentarief beschikbaar. Bij het drukken van een PMS-kleur houden we een geijkte PMS-waaier aan;
Indien er geen gewaarmerkte of kleurechte prints en/of drukproeven zijn aangeleverd, worden de 4 primaire
kleuren (CMYK) op standaard densiteiten gedraaid;
Indien u zelf een Epson wenst aan te leveren kunnen wij 3 profielen ter beschikking stellen waarmee u de kleur
van het karton kunt simuleren (white/ grey/ cream).

4. Technische Specificaties
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Drukproces:
Maximaal aantal kleuren in een doorgang:
Maximale Compositiedruk:
Minimale lijndikte positief:
Minimale lijndikte negatief:
Positieve tekst (schreefloos):
Positieve tekst (met schreef):
Negatieve tekst (schreefloos):
Negatieve tekst (met schreef):
Bleed/ overvul:
Minimale grootte EAN Barcodes:

Offset
6
280%
0,12 mm
0,18 mm
4 ptn
5 ptn
6 ptn
7 ptn
2,0 mm
80%

